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N2 28 - septembro 1990

1'UEJAR,

'ĈEFURBO
EN OKTOBRO 
DE LA JUNULA 
ESPERANTISTARO

Dum la tagoj 12, 13 kaj 14 de 
oktobro, en la natura parko de 
IUEJAR, en la naskiĝloko de la 
tiel nomata enflurivero de la Tu. 
ria, ĝuante belegan verdan ĉir- 
knuaĵon kaj klaran avkon, okazos 
du gravaj junulaj renkontiĝoj: 
LA KUBVEBO DE JUBA SUBO KAJ LA 
UKUA KOBGRESO DE LA UBIVERSITATA 
ASOCIO "ROSETA ŜTOBO"

Interne de "Valencia Luno" vi 
trovos programon kaj notojn pri 
tlaj eventoj, al kiuj vi, <ne 
gravas se vi estas juna jam de 
longe) estas kore invitata.



TAGORDO TENDARO JUNA SUNO
12 VENDREDE

MATENE: Akceptado de partoprenantoj.
Interkona mateno.
Ekkono de la loko kaj enlokiĝo.

14.00 : KOMUNA MANĜO DE BONVENO.
16.00 : Ekskurso tra la 'Ĉirkaŭaĵoj. Vizito al la apuda 

kampadejo "Zagra"
19.00 : 2-a MONTRADO DE ESPERANTA ARTO.

Ronda sidado por intermontri novajn esperanta- 
ĵojn kun aŭdado de novaj muzikoj.
Perfektigaj dialogaj en Esperanto. 
Kurseto por komencantoj.

21.00 : Noktomanĝo. Ludo de gitaroj kaj aliaj muzikiloj 
kantante novajn kaj malnovajn kanzonojn. FESTO 
ĝis frumatene.

13 SABATE

08.00 : Veksonorado kaj matenmanĝo. 
SPORTAJ LUDOJ / Naĝo en la rivero.

11.00 : TURISMA PROMENADO tra la vilaĝo de Tuejar kaj 
disdonado de propagando.

15.00 : Valenciana “Paella"
16.00 : Perfektigaj dialogoj en Esperanto. 

Kurseto por komencantoj.
17.00 : VIZITO AL LA BAZENEGO DE BENAGEBER.
21.00 : Noktomanĝo kaj MARŜO TRA TUEJAR.

14 DIMANCE

08.30 : Veksonoregado kaj matenmanĝo. 
Sportaj ludoj / Naĝo en la rivero.

11.00 : ASEMBLEO'ĜENERALA.
14.00 : Komuna manĝo. Adiaŭado.

AUTOBUSOJ

De la VALENCIA busa stacidomo ĝis TUEJAR
- 09.00 h.
- 13.30 h. labortagoj kaj sabatoj
- 18.00 h.
Reveno la saman tagon



ASEMBLEO ĜENERALA
TAGORDO

Infornoj kaj decidoj pri:

1. - Oficialigo de JUSA ŜUŜO en la valencia kaj murcia 
registaro. Aliĝo al la Valencia Esperanto-Federacio; 
ankaŭ al estonta tutmurcia organizo kaj al JUNULARA 
TUTŜTATA KUNFEDERIGO.

2. - EKONOMIO de nia asocio: nova bankonto kaj kasolibro.
Financado, oficialaj subvencioj

3. - Utiligo de la Fondaĵo por helpo al vojaĝo

4. - Propagandaj kaj informaj iloj de nia asocio, 
materialo havata kaj havota (kovertoj, folioj, ktp. kun 
nia simbolo)
Pri nia "informilo". Pri "Valencia Luno". Pri estonta 
revuo junulara.

5. - Organizo de la RENKONTIGO DE JUNAJ GEESPERANTISTOJ 
DE LA TUTA IBERIA DUONINSULO KAJ CIRKAŬAĴOJ

6. - Venonta renkontiĝo de JUSA SUNO

7. - Aliaj aferoj, sugestoj, ktp.

BOTOJ
* Estas bonvenaj ĉiuj geesperantistoj, simpatiantoj kaj 
amikoj ne esperantistoj.
•» Krom por la "paella", ĉiuj alportas sian manĝaĵon.
* Ne forgesu vian banveston kaj sportoveston, krom la 
esperantaĵajn por la 2-a Montrado
* Klopodu kontakti kun aliaj por la afero de la tendo 
kaj la veturilo ĝis la kampadejo.
TELEFONOJ DE KONTAKTO:
VALENCIA.- Alberto Bermell - kunordiganto - 96/334.07.59
MURCIA.- Pedro Ruiz - kunordigonto - 968/29.00.67
ALICANTE.- JosĜ Miguel Bernabeuj - 965/20.74.44
ELCHE.- Antonio Verdu - 965/44.97.41
ORIHUELA. - Fernando Gil - 965/30.14.31



UNIVERSALA KONGRESO DE ROSETA ŜTONO
###################################

TAGORDO
1. - Agadoj ĝis nun faritaj en la Universitata Esperan-

tista temo.

2. - Strategia plano por universitata kampo

3. - Strukturo de nia movado universitata. Hia organo "La 
Torĉo". Eblaj kotizoj. Teritoriaj aferoj (Eurokomunuma 
programo de interŝanĝoj "Erasmus" / Hispanio kaj aliaj 
landoj; eblaj komisionoj por pritrakti tiujn specialigi- 
tajr( temojii). Rilatoj kun asocioj.

4. - Elektado de novaj estroj kaj prezentado / elektado 
de delegitoj.

5. - Ekzamenado kaj elektado de novaj kongresejoj por 
jaroj 1991 kaj 1992 (Ĉu kun la Universala Kongreso?) 
Konveno krei kontinentajn Kongresojn / Renkontiĝojn 
(ebla ekfunkciado)

* La Renkontiga Punkto (R.P.) por de tie iri al la 
Kongresejo, estos la Sidejo de Valencia Esperanto-Grupo, 
Gran Via Fernando el Catolico, 45, 3-a. Valencio, telf. 
(96)326.96.16, la 12-an de oktobro je la 12-a horo.

•» La Kongresejo estos Kampingo, pro kio ni petas vin 
alporti tendon, dormosakon kaj sportvestojn kaj ke 
skribu al la C. 0. de Rosetta por konfirmi vian Ĉeeston 
kaj tiel faciligi la organizan laboron.

* Por sendi iujn ajn informojn, memorojn de kursoj 
realigitaj en via universitata medio, sugestojn, propo- 
nojn por regi agadon en la estonta kongreso - ekz. 
prelegon, kulturadon, ks.... - b.v. skribi al la C.O. de 
Rosetta.

* Adreso de la C.O. de Rosetta:
Asociaci6n Universitaria Esperantista 'Piedra de Rosetta' 

c/ Santa Teresa, 10 - Bajo A 
30,005 - MURCIA



3 — KONGRESO DE V. E. E.

FOSTFONDA KONGRESO
ALCANTARILLA (Murcia) - 13-an kaj 14-an aprilo 1991

Kultura Centro "Infanta Elena"
L.K.K.: c/ Santa Teresa, 10, bajo A - 30.005 Murcia

KOMISIONOJ
Privataj adresoj kaj telefonoj de siaj estroj

HELPO (eks Tria Mondo)
Telf. (968)23,12,19

JosĜ Pina Tuells
c/ Sta, Teresa, 26 - 30005 MURCIA

INSTRUADO NE UNIVERSITATA
Telf, (96)348,30,85

Jos6 Afi<5 Belda
c/ Castielfabib, 18, IOS - 46015 VALENCIO

JUNECO
Telf, (96)520,74,44

Francisco Miguel Bernabeu Egea
Pza, Pio XII, 1, 42C - 03012 ALICANTE

KOMERCO
Telf, (968)23,12,19

Pedro A, Macanis Valverde
Avda, Libertad, 6, blq 2 - 30009 MURCIA

KONSUMO
Telf, (968)29,55,01

Pedro Valera Duque
UCE - Mariano Birada, 8 - 30005 MURCIA

KULTURO Juan Antonio Cabezos Martinez
Avda, La Flota, 7, 3B - 30008 MURCIA

NE ESPERANTISTAJ KONGRESOJ
Telf, (96)530,14,31

Fernando Gil Lorente
Apdo, 22 - 03300 ORIHUELA

NUNAJ TEMOJ
Telf, (968)23,06,66

Josĝ Luis P4rez Ovilo
Avda, Juan Carlos 1,3 - 30008 MURCIA

RELIGIOJ KAJ KREDOJ
Telf, (968)81,09,02

Pastro Andreu
Iglesia N, S. de los Dolores 30334 EL REAL

SPORTO vakas

TURISMO
Telf, (96)5449741

Antonio Verdŭ Caseiles
Mariano Beni1 iure, 84, 6 izq, 03201 ELCHE

UNIVERSITATO KAJ ESPLORO
Telf. (968)23,67,01

Antonio L6pez Rodriguez
Bando de la Huerta, s/n 30008 MURCIA

EKOLOGIO
Telf, (96)521,83,42

Maria Victoria Doaenech Sanchez 
S, Mateo, 8,l-dcha, 03013 ALICANTE



GRAVAJ DEMARŜOJ DE LA L.K..K. DE 
MURCIO ANTAŬ PLURAJ INSTITUCIOJ

Kiel vi povas konstati en pluraj pagoj de "Valencia Luno* la 
L.K.K, tre frue kaj antaŭvide zorgas pri la Dua Kongreso de V.E.F, 
Vidu ĉi tie leterojn de konsilanto de la Kongresurbo, de Ministerioj 
de Kulturo kaj Eksteraj Aferoj, de la Presidanto de la Eŭropa 
Parlaaento kaj de I.L.E.I,

ASENTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
(MURCIA) 

Plan» de San Pedro, 1 
Telefono: 80 02 50 

Telefai: (968) 80 07 82 
Cod. Postei. 30 820
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Estimado amigo:
En contestaci6n a su escrito sin Fecha, registrado en este 

Asentamiento el 14 de Mayo de 1.990, y a varias llamadas 
telefdnicas Ie informo de Io siguiente:

- Se ha autorizado, por parte de esta Concejalia de Cultura, 
la realizadon del Congreso de Esperanti st as de la Regiĉn de 
Murcia en el ano 1.991, aunque deben remi timos una carta en la 
gue indiquen las Fechas exactas, ya que en la suya no Io Nacian, 
con el fin de tenerlo en cuenta en la programacidn de actividades 
y hacer la debida reserva.

- El local en el que se realizaria el Congreso seria el 
Centro Cui turai Infanta Elena, que cuenta con diferentes salas 
para trabajo de plenado, comisiones, ete. asi como de los 
recursos tĉcnicos y aud1 ovisuales necesarios para un Congreso.

- Las subvenciones de actividades a que hacer, menci6n serJn 
estudiadas una vez que estĜn concretadas y tengamos una solicitud 
en firme de las mi smas.

- Ponemos a su disposiciĉn el Museo Etnolĉgico de Artes y 
Costumbres Fopulares, asi como el Grupo de Coros y Danzas Museo 
de la Huerta de Alcantarilla para las actividades que programen 
ustedes durante el Congreso.

- Disponemos de varias posibi1idades de instalaciones 
deportivas, por Io que seria conveniente estudiar sus necesidades 
antes de tomar una decisi6n.

- En cuanto a las pub1icaeiones, deberia hacerse un contacto 
a tr-es bandas (Consejeria de Turismo, Asociacidn Esperantista y 
Ayuntami ento) para la ediciĉn de las mi smas.

En espera de recibir noticias suyas, reciba i m£.s cordial 
s a 1 u d o.

Alcantarilla, 2 de Julio 1.990

Diego Toledo Valero.
TENI ENTE DE ALCALDE DE CULTURA 
Y EDUCACI ON,
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Madrid, 25 da Julio de 1990

'ffi/ 4*

lr Pedro Maeanas Valverde 
Pie*, lente del Comte Organjlzador 
'•>m■• -i•> Levanteno de Efperanto 1991 
1«Mt« Ter-sa. IO - Bajo A

Madrid. 2 de Jalio IHO

Sr. 0. Pedro Meceni» Valencie 
Presidente de ie Aeocieciĉn 
‘Piedra de louttt*
C Senta Teresa. 10 osio
10035 MURCIA

lnternacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

esperant > 
intemacia n» •<
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iei iaata sinjoro,

S-ro Pedro Hacanas Valverde 
Asociadon Universitana Esperantista 
C/.Santa Teresa 10- Bajo A
E-3O.OO5 Murcia

Sr. D.
Pedro Mucnnis Valverde
Asociadan Cniversitaria rantiste 

PIEDPA DE fc?SETTA
C . Sinti Teresa,’i,bojj A

mi.'?-:a

Rankon pro ela letereto de Junio 1990 kaj la cirkulero rilate al la 
Nenda Universitata Kongreso.
Ue pluraj jaroj, ni klopodas trovi rimedon por interrilatigi la oni- 
versitatajn docentojn/atudentojo.Ni klopodia starigi Universitatan 
Iniorailon, naŭe aŭtonome, due uzante ekzietantan revuos, kiel tiun 
de la Danki ok Universitato en Korsajo.Vane fia nun...
Ni» aaalaadsno Gereain Pirlot Jua aperigis la 8-an eldonon de broiu- 
r> en kiu li kolektas informojn pri ĉiuj universitataj kaj altlerne- 
jaj kursoj ta la «ondo.Li nun ĉesos tiu/n gravan laboron, pro nein- 
le/eso de la inforaaatoj, plej ofte la docentoj aea ! El 199 sendi- 
tsj petoj, li ricevis 67 respondojn —
Ni do plene apogas ĉiujn provojn trovi iun unuecigilon ( revuon, 
baaareeon. ktp.) inter la diversaj universitataj docentoj por tra- 
toapl iiiaa izolitecon kaj plibonigi kaj diavastigi iiiaa laboron. 
hi bedaŭrinde ne povos ĉeesti la kongreson, sed en Kubo, dua la Tage 
de la Lernejo kaj la ILSI-konferenco, ai anoncos vian kongreson kaj
alvokos eventualajn reprezentantojn.
Ĉiaokaze, bonvolu informi ain post la Kongreso kaj, se eblss,verki

Madrid, 12 de Julio de 1990

Estimado Sr.:
Le agradezco muy sinceramente su carta de 30 de Mave 

en la que rne invita a participar en el Congreso Conjunto Murciane- 
Val enciuao de Esperanto, gue tcndrS lugar los dias '3 y ’ 4 de Abri. 
de 1991 en la localidad murciana de AlcantarLIla.

Su invitacidn meroee todo mi interas y simpatia, pero 
rne es imposible por el montento aceptar compromisos a tan largo plaz? 
Sugiero que en los prdximos moses volvamos a tamar contacto para 
tratar de darie una respuesta.

rs. Use vortas en via cirkalero al ne trovas es la vortaro : entitaj 
( " organizajo). Cu estas Hispana vorto ?



ĜIS LA OSTOJ; ESPERANTISTA!

Kiel diris iaa kleruloj,
estas muitaj organizaj ostoj =

- Ekzistas la makzeloj, kiuj nur scias paroli ser 
konkrete labori en iu ajn aĵo aŭ proponi praktikajn 
ideoj n.

- Ankaŭ estas la malveraj ripoj, ĉar kiam oni bezonas 
ili, malaperas au ne volas partopreni.

- La mannodostoj pretendas detrui per multaj senbazaj 
kaj infanaj kialoj (ĉu personemo, malamo, ktp.) kion la 
ceteraj faris kun laboro kaj dediĉo de tempo.

- Finfine estas la spino, ĉiam preta kunlabori kaj 
obei kunordige, por sukceso de la agadoj.

Pro nia proksima Kongreso de V.E.F., nia movado bezo- 
nas multajn el tiuj spinoj por labori ene de la komisio- 
noj same aprile kiel dum la cetera parto de la jaro. Se 
Esperanto bezonas vin, bonvolu respondi 'ĝin jese kaj 
senpersonalisme, petante (kiel iam diris T. Roosvelt) ne 
ke la 'sargo estus malpeza, sed fortan dorson.

Geesperantistoj ĝis la ostoj (spinoj) pensas ke jam 
estas tempo por ke nia movado triumfu, agante sen rapi- 
deco sed sen paŭzo. La cititaj aferoj ne estas por ni, 
spinoj, negocieblaj .

Pedro A. Macan&s Valverde
Prezidanto L.K.K. 2-a Kongresa V.E.F.

KURSOJ DE ESPERANTO EN LA VALENCIA GRUPO

BAZA KURSO
Komencigas la unuan de oktobro gvidata de D. Felix 
lavarro
Lunde, merkrede kaj vendrede, je la 7ŝ ĝis la 9S vespere
Aligilo: 2000 ptoj. kun vortaro kaj gramatiko

MEZA ESPERANTO-KURSO
(Gramatiko, literaturo, historio)
Komenciĝos la trian de oktobro gvidata de Johano 
Fontecha
Ĉiujn merkredojn de la 7ŝ -ĝis la 93



ATENTU! ATENTU!
TRI KURSOJ EN POLLANDO

sue la aŭspicioj de la akaoenio internacia de la sciencoj de san marino
* AKUPUNKTURO
* MASAĜO
* GIMNASTIKO (TAJ-CI-CuAN) 
Gvidata de ĉinaj gefakuloj - daŭro: 30 tagoj - Kosto: 
500 USO por akupunkturo, 450 USO por masaĝo, 430 USO por gimnastiko 
Kontraŭ tiu ?i pago oni ricevos:
- trifojan (tatigan) manĝaĵon tage
- komfortan loĝlokon en 1 - aŭ 2 - personaj tartroj
- intensan tiutagan kurson de la elektita speco
- kuracinfluon de la loka Mikroklimato
- kulturprogramo en Esperanto

ALfŜU PERLETERE AL
Halina Orlosska, ul,Uyzwolenia 70, PL 71-506 SZCZECIN 5, skr.p.l1

PA6U AL ŜI PER LA KONTO
PKO SA SZCZECIN n-ro 581020-152-1-7874-628406 ; POLLANDO

3SSS3333S3S33S3S3SS883S3SS388SSSSSSSS383S88383SS38SSS8S3388338383S5333

JAM FARIĜIS TRADICIO
LA UNUA DIMANĈO DE SEPTEMBRO,.,

. . . ĈIUJ AL GUARDAMAR ! !

La pasintan duan de septembro, kiel jam estas kutimo, 
kuvenis "Ĉe la maro, sub la ombro de densa pinarbaro, en 
strando plej alloga kiu invitas banadi en tre lazura 
maro kaj Ĉielo plej hela" kunvenis granda amaso de gees- 
perantistoj kiuj tre amike babiladis kaj tagmanĝis.

REMEMORU POR LA VENONTA JARO:
LA UIDA DIMANĈO DE SEPTEMBRO, CIUJ AL GUARDAMAR

BIBLIOTEKO DE VALENCIA GRUPO
bezonan ŜRANKON

ĉar libroj kaj revuoj Multiĝas
♦ metala e kristalaj surrelaj pordoj
♦ bretoj delokeblaj < 30 x 200 x 200 cm.

Ĉu vi havas ion similan? ĉu vi 
scias kie aĉeti ĝin malmultekoste?



DEZIRAS KORESPONDI
Komencite septembro ni revenis de aŭgusto-libertempo, 

kaj ni trovis en leterkesto de la Valencia Grupa plurajn 
demandojn de korespondado. La monda esperantistaro volas 
rilati kun valencianoj. ĉu la valencia esperantistaro 
ĝentile respondos tiajn petojn?

Jen la gepetantoj:

EL MOSKVO
Smura Eŭgeno - ul.Korovinskoe ŝoseo d.l6kv.66 
u.MOSKUO 127486 - CCCP - URSS

li estas 33-jara, lignaĵisto al kiu placas legi pri 
scienco kaj tekniko, precipe pri inventoj.

EL ANTVERPENO
Regina van Gansen - Ferd. Coosemansstraat 30
B-2600 Berchem - Antwerpen — BELGIO

ŝi estas 38-jara librotenistino, kiu havas intereso 
pri muziko, arto, sporto, fotografado, turismo, 
psikologio, poŝtmarkoj, bildkartoj...

ŝia tajpilo havas literojn tre klaraj, kaj ŝi prizor- 
gas la tekston por fari facile komprenebla. Nian adre- 
son ŝi ricevis de sia amiko de Teherano. Strange. Cu ne?

EL MAGDEBURG
Edith Plŭmecke - Hegelstr. 31
MAGDEBURG - DDR 3010 - GERMANIO

Edith estas presidantino de Magdeburga Esperanto 
Klubo kaj ŝi havas grandan intereson kontakti kun 
valenciaj geesperantistoj ĉar Valencio kaj Magdeburga 
estas gemelitaj urboj.

NOVA ADRESO DE H.E.F.A.
Hispana Esperanta Fervojista Asocio anoncis al ni ke 

ĝi havas novan sidejon en la vestibulo de la fervoja 
stacidomo CLOT-ARAGĈ de Barcelono, kie kunvenas ciujn 
lundojn de la 17-a ĝis la 20-a horo.

ĉia koresponda adreso estas:
H.E.F.A. - Apartado 15027 - E-08080 - BARCELONO



LES VEKTS" ADOPTIS ESPERANTON
La franca verda partio LES VERTS. dum sia pasinta 

generala asembleo de novembro 1989, voĉdonis rezolucion 
adoptante esperanton kiel lingvo de laboro kaj komunika- 
do. Oficialaj kialoj de tia rezolucio estis:

La lingvo internacia krome faciligi la komprenon 
inter popoloj, firmigas daŭron kaj disvolvon de 'ĉiuj 
naciaj kaj regionaj lingvoj kaj kulturoj, 'ĉar ĝi ne 
estas kuriero de neniu ekonomika, financa, kultura au 
mili tara hegemonio.

Por ebligi al francaj ekologistoj scipovi esperanton, 
oni organizis especialan kurson al C.U.K. de Larzac, de 
la 26-a augusto ĝis la 9-a septembro 1990. Dum ili ankaŭ 
oni diskutis pri Esperanto kaj ekologio.

Kunordiganto de tia laboro estas Jean-Luc Mermet - 
Ecologie et Esperanto - La Riviere, 71340 - SAIBT-BON1ET 
DE CRAY - Francio

TIO ESTAS TRE GRAVA RILATE AL LA VEMOMTA KONGRESO DE 
LA EUROPAJ VERDULOJ KIU OKAZOS El SVISIO LA 25an KAJ 
26an DE MAJO DE 1991.

Por tia kongreso estas planitaj ses oficialaj 
lingvoj: angla, franca, germana, hispana, itala kaj
rusa, sed la esperantistaj verduloj laboras tre aktive 
por ke Esperanto estas ankaŭ oficiala lingvo kaj invitas 
al ciuj esperantistoj kiuj simpatias kun verduloj 
priefiki Esperanton inter la verduloj.

Denove Valencia Esperanto-Grupo partoprenas en tradicia kristnaska loterio kiel helpo al sia ekonomia bilanco.
Vi povos aĉeti ĝin aŭ preni por disvendi, merkrede de la 
sepa ĝis la naŭa horo vespere.

GRUPO 

ESPERANTO 

DE VALENCIA

Q

G. V. Fernando Catonco. 45. 3.3

Telefono (96) 326 96 16

46008 Valencia

LOTERIA NACIONAL ftonn?

El portador interesa 180 rtas en 
el numero abajo incitado paraeL 
sorteo del 22 de Diciembre :9bo

Numero 57236
SON 160 PESETA S Depositario:

Tode role o «mendada Lunas y Miercolo
iare nu io. Caduca • >oa ĵ meMs ie lfa |9 hotas



• i i PRAKTIKU

ESPERANTON! ! !

Ĝees-t u 
aŭsku 1 -t u 
demandu
toa to ± 1 u

merkredaj prelegoj en esperanto

je la 8ŝ vespere
en la sidejo de V.E.G.

Preleganto; Santiago Miguel Planas
T ago : 24 oktobro
T emo : Koncepto pri Ekonomiko

Tago: 31 oktobro
Preleganto; iu kiu bone regas

Temo :

esperantan gramatikon sed 
kiu no deziras ke sian nomon pub1i k igis
Kiel mi esperantigis? 
au Kio estas Esperanto?

Tago; 14 novembro 
Preleganto; Johano Fontecha Soto
T emo ; Universala Kongreso de Kubo. 

Efektoj kaj anekdotoj

Edita: Grupo Esperanto de Valencia 
Redactores: Josĝ Afto y Pascual Pont
Imprime: Estudio Puig - Planas, 12 - Valencia 
Deposito Legal V-1683-19S3


